
مدل اولویت  بندي راه  هاي برون  شهری در شرایط پیش از بحران با استفاده از 

شاخص استحكام شبكه

بابک میربهاء1، علیرضا ماهپور2

1- استادیار، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه بین  المللي امام خمیني)ره( 
2- علیرضا ماهپور )نویسنده مسئول(، دانشجوي دکتري برنامه ریزي حمل  ونقل و کارشناس  ارشد پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه 

چكیده 

اجتماعي در پي خواهند داشت. عملکرد  و  اقتصادي  زیان باري در زمینه هاي گوناگون  بسیار  نتایج  و غیرطبیعي  بالیاي طبیعي  و  حوادث 
زیرساخت هاي مهمي چون شبکه هاي حمل ونقل، انرژي )آب، برق و گاز( و ارتباطات نیز مي تواند در اثر وقوع این بحران ها و حوادث تحت تاثیر 
قرار گرفته و باعث تشدید خسارات وارده گردد. با وجود عدم توانایي انسان براي پیش بیني )به طور دقیق( و جلوگیري از وقوع حوادث و 
بالیایي مانند زلزله )حداقل در زمان حاضر(، مي توان با اتخاذ تصمیم هاي مناسب پیش از وقوع بحران باعث کاهش خسارات وارده گردید. 
در همین راستا، در مطالعه  ي پیش  رو، بررسي عملکرد شبکه جاده  اي با تاکید بر ظرفیت کمان  ها از طریق سناریو  سازي براي حاالت محتمل 
وقوع بحران )با در نظر گرفتن بحران احتمالي وقوع زلزله( صورت مي  پذیرد. در این خصوص کمان  هاي موجود در استان تهران در هر مرحله 
و به صورت تک تک قطع شده و ماتریس مبدا- مقصد به شبکه تخصیص داده مي  شود. خروجي  هاي همفزون شبکه، که شامل وسیله- ساعت 
طي شده در شبکه است، بدست آمده و مالک اولویت  بندي قرار مي  گیرد. کمانهاي شبکه بر پایه میزان تاثیر منفي بر وسیله- ساعت شبکه، 

به چهار اولویت خیلي زیاد بحراني، خیلي بحراني، بحراني و متوسط بحراني تقسیم شدند.

واژگان کلیدی:  تخصیص شبکه، بحران، اولویت  بندي. 

1- مقدمه 

حوادث و بالیاي طبیعي و غیرطبیعي نتایج بسیار زیان باري در 
زمینه هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي در پي خواهند داشت. 
حمل ونقل،  شبکه هاي  چون  مهمي  زیرساخت هاي  عملکرد 
وقوع  اثر  در  مي تواند  نیز  ارتباطات  و  گاز(  و  برق  )آب،  انرژي 
تشدید  باعث  و  گرفته  قرار  تحت تاثیر  حوادث  و  بحران ها  این 
وقوع  دلیل  به  اخیر،  دهۀ  چند  در  گردد.  وارده  خسارات 
بحران هاي وسیع طبیعي )از قبیل سیل و زلزله( و غیرطبیعي 
)مانند تصادفات شدید( در نقاط مختلف دنیا و مشخص شدن 
گونه  این  برابر  در  حمل ونقل  شبکه هاي  باالي  آسیب پذیري 
در  بحران  تاثیر  موضوع  به  خاصي  توجه  حوادث،  و  بحران ها 

زیرساخت هاي حمل ونقل معطوف شده است.
و  مطلوب  عملکرد  عادي  زمان  در  حمل ونقل  شبکه  چنان چه 
تغییر  مانند  مختلفي  دالیل  به  باشد،  داشته  نیز  قابل قبولي 
وقوع  اثر  در  آن  از  استفاده کنندگان  رفتار  و  شبکه  شرایط 

از  پس  وضعیت  به  قابل تسّري  آن  )مطلوب(  عملکرد  بحران، 
براي آمادگي در  برنامه ریزي  لزوم  امر  این  بود.  بحران نخواهد 
برابر تمامي شرایط، به ویژه شرایط بحراني و مدیریت بحران را 
واقع شدن بخش هاي  دلیل  به  نیز  ایران  در  مشخص مي کند. 
زیادي از کشور از جمله استان تهران بر روي کمربند زلزله و 
احتمال وقوع بحران هاي دیگري مانند سیل، مدیریت بحران در 
زمینه هاي گوناگون و از جمله مهم ترین آن ها در زیرساخت هاي 

حمل ونقل ضروري به نظر مي رسد.
در میان شیوه هاي1 مختلف حمل و نقل )جاده اي، ریلي، هوایي 
ویژگي هاي  دلیل  به  جاده اي  حمل و نقل  اصوالً  دریایي(،  و 
متمایز خود به عنوان متداول ترین شیوه مطرح است. از جمله 
ویژگي هاي بارز این شیوه مي توان به انعطاف پذیري در انتخاب 
تولید  مراکز  کلیۀ  به  امکان دسترسي  نیز  و  زمان سفر  مسیر، 
ویژۀ  موقعیت  این،  بر  نمود. عالوه  اشاره  مسافر  و  بار  و جذب 

1  Mode of transportation
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سرزمین،  گستردگي  جمله  از  ایران  توپوگرافي  و  جغرافیایي 
بخش هاي  بودن  کوهستاني  داخلي،  آبي  راه هاي  وجود  عدم 
قابل توجهي از قلمرو کشور و عدم پوشش کافي شبکۀ راه آهن 
موجب گشته تا میزان بسیار زیادي از حمل و نقل کاال و مسافر 
داخلي با استفاده از شیوۀ حمل و نقل جاده اِي بین شهري انجام 
شود، به طوري که در سال هاي اخیر، به طور متوسط، جابجایي 
نزدیک به ٩0 درصد از کل بار و مسافر کشور از طریق جاده 

انجام شده است ]1[.

2- پیشینه  ي پژوهش و مباني نظري

در صورت آسیب دیدن شبکه حمل و نقل جاده اي در نتیجۀ وقوع 
بعضاً  بحران ها و حوادث شدید، خسارات جاني و مالي زیاد و 
جبران ناپذیري به وقوع خواهند پیوست. براي مثال، با قطع و 
وارد شدن خسارت به راه هاي ارتباطي با مناطق آسیب دیده در 
اثر وقوع بحران هایي مانند زلزله عماًل فعالیت هاي امدادرساني با 
مشکل مواجه شده و عملکرد شبکه نیز افت خواهد کرد. عالوه 
بر این، بخش عمده اي از خسارات اقتصادي ناشي از زلزله در 
در  مثال،  براي  است.  حمل ونقل  سیستم  دیدن  آسیب  نتیجۀ 
از  ناشي  شده  برآورد  اقتصادي  خسارات  از  درصد   2٥ حدود 
زلزله سال 1٩٩٤ در نورث ریج1 در لس آنجلس آمریکا )معادل 
سیستم  به  دالر(  میلیارد   ٦/٥ مجموع  از  دالر  میلیارد   1/٥
حمل ونقل نسبت داده شده است. این زلزله باعث خرابي 2٨٦ 
پل بزرگراهي و قطع ارتباط چهار بزرگراه حساس و بحراني در 

نواحي شرقي لس آنجلس گردید ]2[و ]3[.
در بحران هاي دیگري همچون زلزله لوماپریتا2 در سال 1٩٨٩ 
و زلزله سال 1٩٩٥ در کوبه3 ژاپن نیز آسیب پذیري شبکه راه ها 
باعث  لوماپریتا  زلزله  که  طوري  به  است،  بوده  قابل مالحظه 
خرابي ٩1 پل بزرگراهي و وارد آمدن خسارات سنگین گردید. 
در این زلزله، به علت عدم نزدیکي راه هاي جایگزین، خسارات 
ناشي از مسدود شدن پل ها تشدید شده و بسیاري از کاربران 
شبکه مجبور به استفاده از شیوه هاي حمل ونقل جایگزین شدند 
]٤[ و ]٥[. در زلزلۀ دي ماه سال 13٨2 هجري شمسي در بم 
)کرمان( نیز با وجود این که آسیب چنداني به جادۀ ارتباطي 
با مرکز استان وارد نشده بود، اما به دلیل حجم باالي ترافیک 
براي کمک رساني به منطقه، عملکرد راه هاي موجود نامناسب 

گزارش شد ]٦[.
با وجود عدم توانایي انسان براي پیش بیني )به طور دقیق( و 

1  Northridge
2  Loma Prieta
3  Kobe

جلوگیري از وقوع حوادث و بالیایي مانند زلزله )حداقل در زمان 
حاضر(، مي توان با اتخاذ تصمیم هاي مناسب پیش از وقوع بحران 
باعث کاهش خسارات وارده گردید ]7[ و ]٨[. این مطلب بیان گر 
اهمیت تحقیق، مطالعه و بررسي در این زمینه است. با توجه 
ایران از  به اهمیت موضوع و اینکه بخش هاي زیادي از کشور 
جمله استان تهران بر روي کمربند زلزله قرار داشته و هم چنین 
سابقۀ وقوع بحران هاي دیگري مانند سیل، ریزش سنگین برف 
بر حالت  )عالوه  ویژه  براي شرایط  برنامه ریزي  و سنگ ریزش، 
عادي( و مدیریت بحران در زمینۀ زیرساخت هاي حیاتي کشور 
و از جمله مهم ترین آن ها، شبکه حمل ونقل جاده اي بین شهري 

ضروري به نظر مي رسد.
در  بحران  وقوع  از  پیش  برنامه ریزي  براي  متفاوتي  اهداف 
به  از آن جمله مي توان  قرار که  نظر  پژوهش هاي مختلف مد 
کاهش آسیب پذیري٤ ]٩[ و افزایش استحکام )قابلیت انطباق(٥ 
شبکه ]10[، افزایش قابلیت اطمینان٦ ]11[ و هم چنین افزایش 
اصلي  هدف   .]12[ نمود  اشاره  شبکه  بازگشت پذیري7  قابلیت 
منظور  به  شبکه  کمان هاي  اولویت بندي  پژوهش،  این  در 
جاده اي  حمل ونقل  شبکه  انطباق  قابلیت  و  استحکام  افزایش 
نتیجه، کاهش  برابر بحران هاي محتمل و در  استان تهران در 
آسیب پذیري آن است. استحکام شبکه عبارت است از قابلیت 
آن براي مقاومت در برابر رویدادهاي گوناگون، به طوري که هر 
چه میزان تغییرات حاصل از وقوع بحران کمتر باشد، آن شبکه 
داراي استحکام بیشتري خواهد بود. این تعریف، دقیقاً عکس 

تعریف آسیب پذیري شبکه است.

3- روش مطالعه 

با توجه به اهمیت موضوع، مقاله جاري به بررسي عملکرد شبکه 
بحران مي  پردازد.  تهران در زمان  استان  نقل جاده اي  و  حمل 
با  مواجهه  مشکل شدن  باعث  که  بحران٨  ویژگي هاي  از  یکي 
آن مي شود، ماهیت احتمالي آن است؛ بدین معني که پیش از 
وقوع بحران، معموال اطالع دقیقي از نوع بحران )زلزله، سیل، 
طوفان و...(، محل وقوع و شدت آن در دست نیست. بنابراین، 

سناریو  سازي مي  تواند در این زمینه مفید باشد.
پیش از وقوع بحران، اطالع دقیقي از زمان، محل و شدت بحران 
موجود نیست و با اتخاذ فرض هایي معقول، سعي مي  شود که 
پیشنهاد  وارده  خسارات  کاهش  به منظور  مناسب  فعالیت هاي 
4  Vulnerability
5  Robustness
6  Reliability
7  Resilience
8  Crisis
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شود. پس از وقوع بحران، شرایط کامال متفاوت است و اطالعات 
نسبتا کاملي از محل و شدت بحران وجود دارد. بنابراین، پیش 
از وقوع بحران مسئله اي گسترده تر و با سطح کمتري از دقت و 
قطعیت )به  علت ماهیت احتمالي پیش از بحران(، و پس از وقوع 
بحران، مسئله اي متمرکزتر با سطح باالتري از دقت و قطعیت 
از  نیاز پس  مورد  اطالعات  از  بسیاري  )به  علت مشخص شدن 
و  مباحث  بودن  جدا  باعث  تفاوت ها،  این  دارد.  وجود  بحران( 
هم چنین مدل هاي ارائه شده براي پیش و پس از بحران خواهد 
شد. در این مطالعه، جهت جامعیت بیشتر با توجه به اهمیت 
موضوع و اینکه اطالعي از محل وقوع بحران قبل از وقوع حادثه 
در دست نیست لذا همه کمان  هاي شبکه به نوبت قطع شده 
و  است  داده شده  به شبکه تخصیص  مبدا- مقصد  ماتریس  و 
اولویت  بندي بر اساس اطالعات بدست آمده از مراحل مختلف 

انجام مي  گیرد.
یک  فرآیند  این  مي  شود،  مالحظه   1 شکل  در  که  همان طور 
فرآیند تکراري است. بدین ترتیب که در هر مرحله، یک کمان 
نقلي  و  حمل  شبکه  به  مقصد  مبدا-  ماتریس  و  شده،  قطع 
تخصیص داده مي  شود و در مرحله بعد کمان قطع  شده جایگزین 
شده و کمان بعدي قطع مي  گردد و روند قبل تکرار مي  شود.

)انطباق پذیري(  استحکام  )شاخص  کمان  تاثیرگذاري  شاخص 
از مقاومت و استحکام  به عنوان معیاري کّمي   ))NRI( شبکه
یا کاهش ظرفیت  و  انسداد  از  ناشي  تغییرات  شبکه در مقابل 
شاخص  این  بهتر،  عبارت  به  است.  شبکه  کمان هاي  از  یکي 
بیان گر میزان تاثیرگذاري یک کمان بر عملکرد کل شبکه )به 
صورت تجمعي 1 و سیستمي( است. این شاخص، کمان- مبنا2 
بوده و براي هر یک از کمان هاي شبکه به طور جداگانه محاسبه 

مي شود ]7[ و ]12[.
این شاخص مي تواند معیار مناسبي براي اولویت بندي اهمیت 
کمان ها از نظر تاثیرگذاري بر عملکرد شبکه بوده، به طوري که 
هر چه میزان تغییرات ناشي از مسدود شدن یک کمان بیشتر 
بیشتر  اهمیت  معناي  به  شاخص(،  مقدار  بودن  )بزرگتر  باشد 
آن کمان بر عملکرد کل شبکه بوده و در نتیجه باید در بحث 
سرمایه گذاري براي مقاوم سازي راه ها و یا اصالح شبکه به آن 

کمان توجه بیشتري مبذول داشت.
محاسبۀ  روند  مي گردد،  1مالحظه  رابطه  در  که  همان گونه 
از  یک  هر  براي  شبکه  )انطباق پذیري(  استحکام  شاخص 
و  آن کمان شروع شده  )یا کاهش ظرفیت(  با حذف  کمان ها 
پس از تخصیص ماتریس تقاضاي مبدأ- مقصد به شبکۀ جدید 
1  Aggregate
2  Link-based

با استفاده از اجراي مدل تخصیص ترافیک تعادل کاربر توسط 
با  تغییریافته  شبکۀ  عملکرد   ،VISUM ® نرم افزاري  بستۀ 

عملکرد شبکۀ پایه مقایسه مي شود.

( ) a
a Veh hourNRI  T T− = −  )1(

( )a a a
i i

i
T  x .t=∑  )2(

i i
i

T  x .t=∑  )3(
که در آن ها:

براي حالتي که  استحکام شبکه  : شاخص  a Veh hour(NRI ) −

عملکرد:  )معیار  یابد  کاهش  یا  شود  حذف   a کمان  ظرفیت 
وسیله- ساعت کّل شبکه )تجمعي((

یا  نتیجۀ حذف  در  )تجمعي(  کّل شبکه  وسیله- ساعت   : aT

a کاهش ظرفیت کمان 

: وسیله- ساعت کّل شبکه )تجمعي( در حالت عادي )عدم  T
وقوع بحران(

i در حالت عادي )خروجي مدل  : حجم ترافیک در کمان  ix

تخصیص ترافیک تعادل کاربر(

مدل  )خروجي  عادي  حالت  در   i کمان  در  سفر  زمان   : it

تخصیص ترافیک تعادل کاربر(

کاهش  یا  حذف  صورت  در   i کمان  در  ترافیک  حجم   : a
ix

a )خروجي مدل تخصیص ترافیک تعادل کاربر( ظرفیت کمان 

i در صورت حذف یا کاهش ظرفیت  : زمان سفر در کمان  a
it

a )خروجي مدل تخصیص ترافیک تعادل کاربر( کمان 

4- یافته  ها و نتایج پژوهش 

این  در  است.  نظر  مد  بحران  از  پیش  حالت  پژوهش  این  در 
و  مرحله  هر  در  تهران  استان  در  موجود  کمان  هاي  خصوص 
به صورت تک تک قطع شده و ماتریس مبدا- مقصد به شبکه 
تخصیص داده مي  شود. خروجي  هاي همفزون شبکه، که شامل 
وسیله- ساعت طي شده در شبکه است، بدست آمده و مالک 

اولویت  یندي قرار مي  گیرد.
در کل شبکه  آوردن وسیله- ساعت طي شده  بدست  از  پس 
باعث  که  کمان  هایي  قطع  شده،  مختلف  کمان  هاي  ازاي  به 
دیگر  عبارت  به  مي  شود.  مشخص  هستند،  تاثیر  بیشترین 
)از  نزولي  ترتیب  به  آمده  بدست  مختلف  ساعت  هاي  وسیله- 
بیشترین به کمترین( مرتب شده و 200 کمان ابتدایي و مهم  تر 

برداشت شده و در ادامه مطالعات اولویت-بندي شدند.
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شکل 1- سناریو پیشنهادي در این مطالعه

این 200 کمان، در قالب 20 اولویت مورد مطالعه قرار مي  گیرند. 
به  پنجم،  تا  اول  اولویت  هاي  ساده  سازي  منظور  به  همچنین 
دهم،  تا  ششم  اولویت  بحراني،  زیاد  خیلي  کمان  هاي  عنوان 
خیلي بحراني، اولویت یازدهم تا پانزدهم بحراني و اولویت  هاي 
تقسیم  بندي  بحراني  متوسط  عنوان  به  بیستم  تا  شانزدهم 

شده  اند )شکل 2(.
بر  منفي  تاثیر  میزان  پایه  بر  کمانهاي شبکه  دیگر،  عبارت  به 
وسیله- ساعت شبکه، به چهار اولویت خیلي زیاد بحراني، خیلي 
بحراني، بحراني و متوسط بحراني تقسیم شدند. هریک از این 
گروهها شامل پنج زیرگروه هستند که اولویت بندي جزیي تري 
زیاد  ترتیب که گروه کمانهاي خیلي  بدین  نشان مي دهند.  را 
بحراني به پنج زیرگروه تقسیم شده است که زیرگروه نخست 
نسبت به زیرگروههاي بعدي تاثیر بیشتري بر وسیله- ساعت 
شبکه دارد و بنابراین بحراني تر است و نسبت به زیرگروههاي 
بحراني،  خیلي  گروه  هاي  دارد.  قرار  باالتري  اولویت  در  بعدي 
بحراني و متوسط بحراني نیز به همین ترتیب هرکدام به پنج 
دویست  تمامي  مي توان   2 شکل  در  شده اند.  تقسیم  زیرگروه 
بحراني ترین  شکل،  این  در  نمود.  مشاهده  را  بحراني  کمان 
قرمز  با رنگ  بحراني  زیاد  کمانها تحت عنوان کمانهاي خیلي 
نشان داده شده اند. گروه بعدي کمانهاي خیلي بحراني هستند 
با  بعدي  گروههاي  شده اند.  داده  نشان  نارنجي  رنگ  با  که 
عنوانهاي بحراني و متوسط بحراني به ترتیب با رنگهاي سبز و 

آبي مشاهده مي شود. 

شکل 2- اولویت  هاي چهارگانه کمان هاي بحراني استان تهران



33

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

شماره 69
ستان 1396 / 

سال هفدهم /  تاب

اولویت 1- کمان هاي خیلي زیاد بحراني

این گروه شامل پنجاه کماني است که بیشترین تاثیر منفي را 
بر وسیله- ساعت شبکه دارند و به عبارت دیگر باعث افزایش 
وسیله- ساعت کل شبکه مي شود. بازه تاثیرگذاري قطع شدن 
هریک از این لینک ها بر وسیله- ساعت شبکه از 11/3٨ درصد 
آغاز مي  شود. این میزان تاثیر بر وسیله- ساعت شبکه مي تواند 
وضعیت آن را بسیار بحراني کند چراکه بیشترین اثرگذاري را 
بر شبکه مي  گذارد. بنابراین این گروه کمانها در دسته کمانهاي 
خیلي زیاد بحراني قرار مي گیرند که قطع شدن هریک از آنها 
کل  وسیله-ساعت  افزایش  در  بسزایي  منفي  تاثیر  مي تواند 
شبکه داشته باشد. موقعیت کمانهاي این گروه در شبکه معابر 

موردمطالعه تهران در جدول 1 نشان داده شده است. مالحظه 
مي گردد که قسمتهایي از مسیرهاي منتهي به  کرج، قم، ساوه، 
ورامین، قدس، شهریار، فیروزکوه، لواسانات و بزرگراه امام رضا 

در این گروه قرار گرفته اند.
اولویت 2- کمانهاي خیلي بحراني

گروه کمانهاي بعدي، مربوط به کمانهایي است که در صورت 
قطع شدن نسبت به کمانهاي خیلي زیاد بحراني وسیله- ساعت 
شبکه را به میزان کمتري افزایش مي دهند. طول کل کمانهاي 
قرار گرفته در این گروه 323 کیلومتر است که بیش از 200 
موقعیت  دارد.  قرار  تهران  استان  محدوده  داخل  آن  کیلومتر 

قرارگیري این کمانها در جدول 2 نشان داده شده است. 

شکل 2- اولویت  هاي چهارگانه کمان هاي بحراني استان تهران

جدول 1- محورهاي موجود در اولویت یک

توضیحاتکیلومتراژمرجع کیلومتراژنام محورردیف
تا هشتگرداز ابتداآزادراه تهران- کرج1
تا پل کالک و کیلوکتراژ 2٥-20 از پل کالکاز وردآوردجاده مخصوص2
از کیلومتراژ 20 تا قماز عوارضيآزادراه تهران- قم3
٥- 1از انتهاي آزادراه پردیسجاده پردیس- بومهن٤
حد فاصل گرمسار تا سمنان-جاده گرمسار- سمنان٥
10- ٦از بزرگراه آزادگانجاده تهران- ساوه٦
٦- 2از سه راه آبعليجاده هراز7
تا چالوساز ابتداجاده چالوس٨
٤- 2و 1٦-1٤از بزرگراه فتحبزرگراه سعیدآباد٩
تا اوشاناز سه راهي فشمجاده فشم10
11-٤از جاده مخصوصجاده قدس- شهریار11
تا خروجي سعیدآباداز بزرگراه آزادگانجاده قدیم تهران- کرج12
23-1٤ و 10-٩کمربندي دوم تهرانجاده ورامین13
3٤-0کمربندي دوم تهرانبزرگراه امام رضا1٤
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حرم،  تا  حرم  آزادراه  رضا،  امام  بزرگراه  از  زیادي  قسمتهاي 
محورهاي منتهي به فیروزکوه، اخترآباد و قم نیز در این گروه 
کمانها قرار گرفته اند. قسمتهایي نیر از محورهاي منتهي به ساوه، 
شهریار و ورامین در گروه کمان  هاي خیلي بحراني قرار گرفته اند.

اولویت 3- کمانهاي بحراني

گروه کمانهاي سوم، مربوط به کمانهاي بحراني است. طول کل 
است.  کیلومتر  گروه حدود 172  این  در  گرفته  قرار  کمانهاي 
بر وسیله- این گروه  از کمانهاي  تاثیر قطع شدن هریک  بازه 

 3 جدول  در  است.   %0/٤٨ و   %0/2٩ بین  شبکه  کل  ساعت 
مالحظه  است.  شده  داده  نشان  کمانها  این  قرارگیري  محل 
تهران  جنوب غرب  محورهاي  از  عمده اي  بخش  که  مي شود 
مثل مسیرهاي اطراف شهریار، چهاردانگه و اسالمشهر در گروه 
محور  از  بخشهایي  همچنین  گرفته اند.  قرار  بحراني  کمانهاي 
خروجي شرق استان تهران به سمت فیروزکوه نیز در این گروه 
قرار دارند. بزرگراه بهشت زهرا، بخشهایي از محروهاي منتهي 
به قم، ساوه و قرچک و قسمتهاي کوچکي از بزرگراه امام رضا و 

کمربندي دوم تهران نیز در گروه کمانهاي بحراني قرار دارند.

اولویت 4- کمانهاي متوسط بحراني

این گروه آخرین گروه کمانهاي شناسایي شده هستند که تحت 
عنوان کمانهاي متوسط بحراني دسته بندي شده اند. طول کل 
کمانهاي قرار گرفته در این گروه بیش از 32٥ کیلومتر است 
داده  نشان  که  همانطور  است.  مشاهده  قابل   ٤ در جدول  که 
شده است، قسمت عمده اي از محورهاي مواصالتي موجود در 
محدوده شهرستان رباط کریم در این دسته جاي گرفته اند. از 
دیگر کمانهاي جالب توجه قرار گرفته در این گروه، آزادراه حرم 
سمنان  و  مازندران  استانهاي  به  منتهي  محورهاي  و  حرم  تا 
محورهاي  از  قسمتهایي  هستند.  فیروزکوه  شهرستان  از  پس 
منتهي به قرچک، شهریار، ساوه، پردیس، فیروزکوه و لواسانات 
نیز در گروه کمانهاي متوسط بحراني قرار دارند. بیشینه تاثیر 
قطع شدن هریک از کمانهاي این گروه بر وسیله-ساعت شبکه 

0/27% و کمینه آن 0/13% است.

جدول 2- محورهاي موجود در اولویت دو

توضیحاتکیلومتراژمرجع کیلومتراژنام محورردیف

تا کیلومتراژ 20از پل کالکجاده مخصوص تهران- کرج1

تا کیلومتراژ 20از عوارضيآزادراه تهران- قم2

3٨-1٤از بزرگراه آزادگانجاده قدیم تهران- قم3

از ابتدا تا انتها--بي  بي سکینه تا اخترآباد٦
از ابتدا تا انتها--مالرد تا اخترآباد7
17-12 و ٦-0از بزرگراه فتحجاده سعیدآباد- شهریار٨

2٦-23 و 1٤-10 و ٩-3از کمربندي دوم تهرانجاده ورامین٩

تا کمربندي دوم تهراناز بزرگراه آزادگانبزرگراه امام رضا10

٨٥-٤1 و 3٦-3٤از کمربندي دوم تهرانبزرگراه امام رضا11

23-1٥از انتهاي بابایيجاده قدیم دماوند12

1٨-1٤ و 27-٤٦بعد از سه راه آبعليجاده دماوند- فیروزکوه13

1٦-٥از بزرگراه آزادگانآزادراه تهران- ساوه1٤

17-٩ و 21-1٩از بزرگراه آزادگانجاده قدیم تهران- ساوه1٥

تا کیلومتراژ ٤از اوشانجاده اوشان- شمشک1٦

13-٥بعد از بزرگراه سعیدآبادجاده آدران17

تا چرمشهراز قمقم- گرمسار1٨
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جدول 3- محورهاي موجود در اولویت سه

توضیحاتکیلومتراژمرجع کیلومتراژنام محورردیف
حدفاصل شهریار تا مالردشهریار- مالرد1
٦-0از شهریارشهریار- آدران2
از ابتدا تا انتهابزرگراه بهشت زهرا3
٨ تا کمربندي دوم و ٥-3از بزرگراه آزادگانجاده قدیم قم٦
از سیدآباد تا آب  باریکجاده دماوند- فیروزکوه7
از فیروزکوه تا امریهجاده فیروزکوه تا امریه٨
از رودهن تا دماوندرودهن تا دماوند٩
از امین  آباد تا فیروزکوهجاده دماوند- فیروزکوه10
23-1٦ و 3٤-27از بزرگراه آزادگانآزادراه تهران- ساوه11
20-17از بزرگراه آزادگانجاده قدیم تهران- ساوه12
از شهریار- دهشاد پایین--جاده شهریار- دهشاد پایین13
از وحیدیه تا شهریار--جاده فرارت1٤
از آزادراه ساوه تا اسالمشهر--جاده احمدآباد مستوفي- اسالم  شهر1٥
-11-٥از بزرگراه فتحسعیدآباد- شهریار1٦
-٨-3از بزرگراه آزادگانجاده ورامین17
-10-12از بزرگراه فتحقدس- شهریار1٨
1 کیلومتر قبل و بعد از فرارت--جاده فرارت1٩
-1٥-11از بزرگراه امام رضاکمربندي دوم تهران20
---تهران ري21
از آدران- گلستانجاده آدران- گلستان22
37-3٥ و ٤3-٤0از کمربندي دوم تهران جاده شریف آباد تا ایوانکي23

جدول 4- محورهاي موجود در اولویت چهار

توضیحاتکیلومتراژمرجع کیلومتراژنام محورردیف
0-٤کمربندي دومجاده ورامین1
از فیروزکوه تا سمنانجاده فیروزکوه- سمنان2
23-27بزرگراه آزادگانآزادراه ساوه3
خروجي رضي  آباد تا کیلومتر 3جاده قدس٦
30-2٨بزرگراه آزادگانجاده قدیم تهران ساوه7
27-17از سه راه آبعليجاده فیروزکوه٨
جاده فیروزکوه- مازندران٩
٤0-37کمربندي دوم تهرانشریف  آباد- ایوانکي10
13-10بزرگراه فتحسعیدآباد- شهریار11
دو کیلومتر بعد از فرارتاز شهریارجاده فرارت12
12-10بزرگراه امام رضاکمربندي دوم تهران13
12-٨از بزرگراه آزادگانجاده ورامین1٤
تا کیلومتراژ 3از سه راه آبعليجاده هراز1٥
چرمشهر تا گرمسارآزادراه قم- سمنان1٦
از فردیس تا هفت جويفردیس- هفت جوي17
کیلومتراژ انتهایيسعید آباد شهریار1٨
7-3فرارتجاده فرارت- رباط کریم1٩
لشکرگ تا افجه20
2-0جاده تلو جاده قدیم دماوند21
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5- نتیجه  گیری و پیشنهادات اجرایی

با وجود عدم توانایي انسان براي پیش بیني )به طور دقیق( و 
در  )حداقل  زلزله  مانند  بالیایي  و  حوادث  وقوع  از  جلوگیري 
زمان حاضر(، مي توان با اتخاذ تصمیم های مناسب پیش از وقوع 
بحران باعث کاهش خسارات وارده گردید. این مطلب بیان گر 
اهمیت تحقیق، مطالعه و بررسی در این زمینه است. همچنین 
با توجه به این واقعیت که بخش هاي زیادي از کشور ایران از 
جمله استان تهران بر روي کمربند زلزله قرار داشته و هم چنین 
سابقۀ وقوع بحران های دیگری مانند سیل، ریزش سنگین برف 
بر حالت  )عالوه  ویژه  برای شرایط  برنامه ریزی  و سنگ ریزش، 
عادی( و مدیریت بحران در زمینۀ زیرساخت های حیاتی کشور 
و از جمله مهم ترین آن ها، شبکه حمل ونقل جاده اِی بین شهری 
ضروري به نظر مي رسد. در همین راستا، در مطالعه  ی پیش  رو، 
از  بر ظرفیت کمان  ها  تاکید  با  بررسی عملکرد شبکه جاده  ای 
در  )با  بحران  وقوع  محتمل  حاالت  برای  سناریو  سازی  طریق 
در  زلزله( صورت می  پذیرد.  وقوع  احتمالی  بحران  نظر گرفتن 
این پژوهش سناریوی پیش از بحران مد نظر است به این دلیل 
اتفاق، شناسایی شوند. در  از وقوع  که نقاط ضعف شبکه قبل 
این خصوص کمان  های موجود در استان تهران در هر مرحله 
به  مقصد  مبدا-  ماتریس  و  شده  قطع  تک  تک  صورت  به  و 
شبکه تخصیص داده می شود. خروجی  های همفزون شبکه، که 
شامل وسیله- ساعت طی شده در شبکه است، بدست آمده و 
مالک اولویت  بندی قرار می  گیرد.کمانهای شبکه بر پایه میزان 
تاثیر منفی بر وسیله- ساعت شبکه، به چهار اولویت خیلی زیاد 
بحرانی، خیلی بحرانی، بحرانی و متوسط بحرانی تقسیم شدند.
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Abstract 
Natural and Non- Natural disasters have harmful results in various fields of society such as socio- economic. 
Infrastructure performance have a huge impact in disaster situation and can increase or decrease effects of dam-
age. Considering the unpredictable feature of intensity of disaster, appropriate decisions can reduce failure. In 
this regards, this paper for the case of Tehran Province Transportation network roads, investigate the important 
links based on Network Robustness Index (NRI). For that, Tehran intercity networks links, are disconnected in 
each iteration and OD matrix assigned. Aggregate results on network such as Vehicle hour (VHT) are calculated 
and used for prioritization. Based on reduced VHT, links are categorized in 4 classes.
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